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Verwondersessies 
Sessie 1: week 36 Sessie 2: week 37 Sessie 3: week 38 Sessie 4: week 39 Sessie 5: week 40 

1.1 Mexico en de VS 
 

1.2 Werken in het 
grensgebied & 
1.3 Wonen in het 
grensgebied 

2.1 Verhuizen naar het 
grensgebied 
 

2.2 Migratie naar de VS & 
2.3 Een grensoverschrijdend 
probleem 

Herhaling / uitloop 
 

Check de leerdoelen. Ik kan: 
o de historie achtergrond 

van het grensgebied 
beschrijven; 

o de demografische, 
economische en sociaal-
culturele verschillen en 
overeenkomsten van 
beide kanten van de grens 
beschrijven; 

o de gevolgen van deze 
verschillen verklaren; 

o de ontstane mix van 
culturen in het 
grensgebied beschrijven 
en verklaren. 

 
 

o de economische 
internationali-sering 
(global shift) verklaren; 

o de voor- en nadelen van 
de NAFTA beschrijven; 

o de veranderingen in 
Mexico na invoering van 
de NAFTA verklaren; 

o de aanwezigheid van 
assemblagebedrijven in 
Mexico verklaren; 

o  de gevolgen van de 
internationale 
arbeidsverdeling 
beschrijven en verklaren 
voor het grensgebied. 

o de economische en 
demografische groei in 
het Mexicaanse 
grensgebied en de 
gevolgen van de groei 
beschrijven; 

o aan de hand van 
migratiemotieven de 
migratiestromen 
verklaren; 

o de gevolgen van de 
migratiestromen voor de 
vertrekgebieden 
beschrijven. 

o de geschiedenis van de 
migratie van Mexico naar de 
VS beschrijven; 

o soorten migratie van Mexico 
naar de VS benoemen; 

o  gevolgen van de migratie 
voor VS beschrijven en 
verklaren; 

o de huidige mate van 
(illegale) migratie verklaren 
aan de hand van 
economische ontwikkelingen 
in Mexico. 

o beargumenteren of migratie 
naar de VS dé oplossing is 
voor Mexicanen. 

TOETS: week 41 
Arm & rijk hoofdstuk 1 & 2 
P1 (w=3):  

Workshop bij §1.1 
- opgaven maken 
- samenvatting maken 
- begrippen leren 
- video’s kijken 
 

Workshop bij §1.3 
- opgaven maken - begrippen leren 
- samenvatting maken - video’s kijken 
 
 
 
 
 

Workshop bij §1.2 
- opgaven maken 
- samenvatting maken 
- begrippen leren 
- video’s kijken 
 

Workshop bij §2.1 
- opgaven maken 
- samenvatting maken 
- begrippen leren 
- video’s kijken 
 
 
 

Workshop bij §2.3 
- opgaven maken - begrippen leren 
- samenvatting maken - video’s kijken 
 
 
 
 
 

Workshop bij §2.2 
- opgaven maken 
- samenvatting maken 
- begrippen leren 
- video’s kijken 
 
 
 


